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Uppsala den 22 november 2017    PRESSMEDDELANDE 
 
 
 
 
AroCell AB (publ) tecknar avsiktsförklaring med det koreanska 
företaget Green Cross Cell Corporation.  
 
 
Företagen har kommit överens om att ingå ett samarbete för den kliniska 
utvecklingen av TK 210 ELISA som en biomarkör till Green Cross Cells 
terapeutiska produkter och metoder samt distributionsrättigheter för AroCell 
TK 210 ELISA. 
 
TK 210 ELISA-testet mäter TK1-proteinnivåer och ger värdefull information om tillståndet hos 
cancerpatienter. Testet kan ge viktig information beträffande prognos samt för optimeringen 
av behandlingsstrategin. 
 
"Utveckling av läkemedel, särskilt nya läkemedel, kräver investeringar både i tid och kapital. 
Detta är svårt att uppnå utan tron på att det går och viljan att bota sjukdomar", säger Duck-
joo Lee, VD på Green Cross Cell. Sedan starten av den egen utvecklingen av 
cellterapiprodukter 2002 har Green Cross Cell fokuserat på forskning och utveckling och är 
fast beslutna om att ge hopp till patienter och deras familjer. Som ett resultat av detta 
förvärvade Green Cross Cell 2007 för första gången i världen produktlicensen för en 
antikroppsbaserad cancerimmunterapi för levercancer. 
Som nästa generations anticancerogena läkemedel som visar överlägset terapeutiska 
effekter, och har få biverkningar jämfört med konventionella anticancerogena läkemedel, 
dödar inte bara Green Cross Cells Immunoterapi cancerceller utan förbättrar också det 
humana immunsystemet och på detta sätt förväntas en omfattande terapeutisk effekt. 
AroCell kommer att ha en viktig roll som partner för Green Cross Cell på den 
biofarmaceutiska världsmarknaden och som strävar efter att bli världsledande inom cellterapi 
genom sina intensiva FoU-studier. Green Cross Cell har nyligen inlett en process för att 
komma in på den amerikanska marknaden och har etablerat samarbete på övergripande 
nivå med staten Maryland. 
"Detta kommer också att ge AroCell och biomarkören TK 210 ELISA hög potential eftersom 
testet blir en mycket stark kandidat i dessa studier", säger Duck-joo Lee, VD på Green Cross 
Cell. 
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"Vi är mycket glada över detta samarbete med Green Cross Cell, inte bara för distributionen 
av vår produkt utan även för planen att använda TK 210 ELISA som den primära 
biomarkören för deras terapeutiska läkemedel och behandlingarna", säger Jan Stålemark, 
VD på AroCell. Green Cross Cell har en av de mest lovande behandlingarna för patienter 
med mycket svår cancer såsom levercancer, tjocktarm och glioblastom hjärncancer. 
 
 
 
AroCell is obliged to make public this information pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the 
Securities Markets Act. The information was submitted for publication through Jan Stålemark, at 08:55 
CET on 22 November 2017. 
 
About AroCell 
AroCell AB (AROC) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support 
the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented 
methods to measure Thymidine Kinase 1 (TK1) protein levels in a blood sample. The TK 210 ELISA 
test provides valuable information mainly about the condition of cancer patients. This may help 
clinicians to optimize treatment strategies and estimate the risk of recurrence of tumor disease during 
the monitoring of the disease. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North and has about 2,500 
shareholders. For more information, please see www.arocell.com. Redeye AB is AroCell:s Certified 
Adviser. 
 

http://www.arocell.com/

